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SEPA credit transfer şi SEPA direct debitSEPA credit transfer şi SEPA direct debit

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Q1 2011 SDD: principii 
de comisionare

Îndrumare 
pentru industria 
plăţilor

Comisia Europeană Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
utilizatori de servicii de 
plată

Q1 2011 SDD: migrarea 
mandatelor de 
debitare directă

Asigurarea 
continuităţii 
juridice a 

Statele membre, în 
cazul în care nu a fost 
deja identificată o 

Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
utilizatori de servicii de 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ● DIRECŢIA PLĂŢI

debitare directă juridice a 
mandatelor

deja identificată o 
soluţie

utilizatori de servicii de 
plată, autorităţi publice

Final 2011 SCT şi SDD: 
ISO 20022

Publicarea 
schemelor de 
validare 
obligatorii şi a 
fişierelor şablon

EPC Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
utilizatorii serviciilor de 
plată, furnizorii de 
soluţii informatice

Final 2011 SCT şi SDD: 
managementul 
AOS-urilor

Asumarea unui 
rol activ în 
managementul 
AOS-urilor

EPC Comunităţile naţionale, 
băncile, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
utilizatorii de servicii de 
plată



Cadrul SEPA pentru carduriCadrul SEPA pentru carduri

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Q2 2011 Cadru pentru 
procesarea 
tranzcţiilor cu 
carduri

Cadrul 
(finalizarea 
documentaţiei)

EPC şi/sau 
procesatorii de 
carduri

Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
procesatori, 
infrastructuri, scheme 
de carduri

Q2 2011 Principii de 
comisionare 

Îndrumare 
pentru industria 

Comisia Europeană Scheme de carduri, 
emitenţi şi acceptatori 
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comisionare 
pentru carduri

pentru industria 
plăţilor

emitenţi şi acceptatori 
de carduri, utilizatori de 
carduri

Final 2011 Specificaţii de 

implementare

pentru carduri şi 
terminale SEPA

Finalizarea 
specificaţiilor
pentru carduri 
şi terminale 
SEPA

Grupuri de iniţiativă 
pentru standardizare

Emitenţi şi acceptatori 
de carduri, procesatori, 
producători de carduri 
şi terminale

Final 2011 Conformitatea 
Specificaţiilor de 

implementare cu 
Volumul

Elaborarea 
unui proces de 
identificare a 
grupurilor de 
iniţiativă

EPC Grupuri de iniţiativă 
pentru standardizare, 
emitenţi şi acceptatori, 
procesatori, producători 
de carduri şi terminale



Cadrul SEPA pentru carduriCadrul SEPA pentru carduri

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Debut 
2012

Banda 
magnetică pe 
carduri

Toate cardurile 
emise implicit 
doar cu cip

Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată

Forumurile Naţionale 
SEPA, schemele de 
carduri

Final 2012 Tranzacţii online 
fără prezenţa 
fizică a cardului 

Implementarea 
şi migrarea la 
autentificarea 

Furnizorii de servicii 
de plată

Consumatori
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fizică a cardului 
(card-not-
present)

autentificarea 
prin tehnologii 
de ultimă 
generaţie

Final 2013 Licenţiere 
pentru zona 
SEPA

Libertatea 
emitenţilor şi 
acceptatorilor 
licenţiaţi de a 
acţiona în toată 
zona SEPA

Scheme de carduri, 
emitenţi, acceptatori 
de carduri

Retaileri



Inovaţia în domeniul plăţilorInovaţia în domeniul plăţilor

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Final 2011 Studiu de 
fezabilitate privind 
interoperabilitatea 
plăţilor electronice 
prin online 
banking (OBeP)

Finalizare 
studiu de 
fezabilitate

Schemele existente 
de OBeP

Schemele de OBeP, 
comercianţi, 
consumatori, EPC

Q2 2012 Plăţi online la Furnizarea de Furnizorii de servicii Comercianţi, 
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Q2 2012 Plăţi online la 
nivel european

Furnizarea de 
soluţii de plăţi 
online în 
întreaga zonă 
SEPA

Furnizorii de servicii 
de plată şi 
schemele existente 
de OBeP

Comercianţi, 
consumatori, EPC

Q2 2012 Plăţi mobile la 
nivel european

Definitivare 
cadru pentru 
plăţi mobile

EPC Bănci, alţi furnizori de 
servicii de plată, 
operatorii de telefonie 
mobilă, fabricanţi de 
terminale mobile, 
consumatori, retaileri



Migrarea la SEPAMigrarea la SEPA

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Final 2010 Migrarea la 
specificaţiile 
EMV

Finalizarea 
procesului de 
migrare la 
specificaţiile 
EMV pentru 
carduri şi 
terminale

Scheme de carduri, 
emitenţi şi acceptatori 
de carduri, furnizori 
de servicii de plată

Utilizatori de carduri, 
comercianţi, 
producători de carduri 
şi terminale
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terminale

Q2 2011 Termen de 
finalizare a 
SEPA

Adoptarea unui 
Regulament 
UE pentru 
stimularea 
migrării la SCT 
şi SDD

Consiliul Uniunii 
Europene şi 
Parlamentul 
European

Furnizori de servicii de 
plată, infrastructuri, 
utilizatori de servicii de 
plată

Final 2011 
(SCT)

Final 2012 
(SDD)

Produsele 
marginale de 
nişă nu vor 
migra la 
SCT/SDD

Definirea 
produselor de 
nişă SCT/SDD

Băncile centrale 
naţionale

Comunităţile bancare 
naţionale, Forumurile 
naţionale SEPA, BCE, 
Comisia Europeană



Migrarea la SEPAMigrarea la SEPA

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Noiembrie 
2012

Migrarea la SCT Este de preferat ca 
migrarea la SCT să fie 
finalizată; eliminarea 
completă a produselor 
naţionale, cu excepţia 
celor de nişă

Bănci, alţi furnizori 
de servicii de plată, 
infrastructuri, 
utilizatori de servicii 
de plată

Băncile centrale 
naţionale, BCE, 
autoriăţile publice

Noiembrie Migrarea la SDD Este de preferat ca Bănci, alţi furnizori Băncile centrale 
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Noiembrie 
2013

Migrarea la SDD Este de preferat ca 
migrarea la SDD să fie 
finalizată; eliminarea 
completă a produselor 
naţionale, cu excepţia 
celor de nişă

Bănci, alţi furnizori 
de servicii de plată, 
infrastructuri, 
utilizatori de servicii 
de plată

Băncile centrale 
naţionale, BCE, 
autoriăţile publice



Guvernanţa SEPAGuvernanţa SEPA

Termen Reper Descriere Entitate 
responsabilă

Părţile implicate

Q4 2010 Implicarea 
utilizatorilor finali 
în proiectul 
SEPA la nivel 
naţional

Reprezentanţii tuturor 
categoriilor de 
utilizatori finali să 
devină membri în 
organismele naţionale 
de coordonare a SEPA

Organismele 
naţionale de 
coordonare a 
proiectului SEPA şi 
grupurile de 
utilizatori finali

Furnizorii de 
servicii de plată şi 
asociaţiile 
europene şi 
naţionale ale 
utilizatorilor finali 
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de coordonare a SEPA utilizatori finali utilizatorilor finali 
de produse de 
plată



VVă mulţumesc pentru ă mulţumesc pentru VVă mulţumesc pentru ă mulţumesc pentru 
atenţie!atenţie!
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